
 

 

 
 

Gårdshundläger 2016 hos Catharina Jägervall i Söderköping 
 
Att agility passar DSG är nog välkänt, men visste ni att det finns agilitykurser 
enbart för gårdshundar? Det har Catharina haft under flera år och många 
deltagare kommer tillbaka år efter år.  
 
Mitt i sommaren, den 19 juli, samlades vi inne på agilityplan där första fikat 
serverades – kaffe och frukostfralla. Det var en varm dag och prognosen visade 
på fortsatt värme. Tur att det fanns en badbalja för hundarna att svalka sig i på 
dagarna och en pool för människorna att svalka sig i på kvällarna. Deltagarna var 
Ann-Sofi med Elli, Sophie med Calle, Annelie med Simba, Inger med Sixten och 
Junior som tyvärr var skadad i ryggen, men som var med på de lugna momenten, 
Tina med Lipton samt Christina med Diora. Vi hade olika förkunskaper om 
agility, från rena nybörjare till mycket kunniga. 
 
Dag 1 fokuserade vi på grundkunskaper i agility då flera av deltagarna inte tränat 
så mycket. Catharina poängterade att det är viktigt att hundarna förstår att på 
agilityplan ska de springa FORT och ha koll på vad matte vill. Vi gick även igenom 
lite hoppteknik och hur vi kan träna det. På kvällen var vi alla trötta – både av 
vad vi lärt oss och av den oväntade värmen.  

 
Bildtext: Simba visar att det kan gå FORT. 
 
Dag 2, kom Therese Avestrand och gick igenom grunderna i rallylydnad under en 
halvdag. Hon kom med bra träningstips på hur både nybörjare och de mer 



 

 

avancerade skulle gå vidare. Grundträning är väldigt viktigt. Slarvar man i början 
betalar det sig när man vill upp i de högre klasserna. Under eftermiddagen 
byggde vi en agilitybana och tränade vidare.  
 
På kvällen grillade vi tillsammans. Catharina och hennes man driver jordbruk 
med inriktning ekologiskt nötkött, och serverade deras utsökta kött.  
 
Dag 3, sista dagen, var den varmaste hittills, med temperatur upp till 30 grader. 
Vi började med ett underbart pass med Yvonne Öster, där hon visade hur du 
börjar träna freestyle-moment. På eftermiddagen var vi alla trötta och varma 
men med våra sista krafter tränade vi mer agility.  
 
Efter dessa tre dagar var det trötta och inspirerade förare som körde hemåt med 
sovande hundar.  
 
Tack Catharina och alla kursdeltagarna för en jättetrevlig kurs!  
 
Ann-Sofi och Sophie 
 
 

 
Ann-Sofi och Elli  
Jag träffar inte så många andra DSG-ägare så jag tycker det var ett bra tillfälle att 
göra det. Att sedan kombinera det med tre dagars agility var pricken över i. 
Förmiddagen med freestyle var toppen och jag rekommenderar alla som tycker 
om musik och att träna hund att prova på.  
 



 

 

 
Sophie och Calle 
Calle är min första hund. Han fyllde ett år i mitten av maj och har därför inte fått 
träna agility förut eftersom hundarna ska vara ett år innan de får börja. Jag var 
därför lite orolig över att han (och jag) inte skulle hänga med och kanske förstöra 
för de deltagare som redan kunde mer, men den oron var helt obefogad. 
Catharina anpassade alla övningar till varje hunds och förares olika 
förutsättningar och Calle klarade av allt det nya galant. Jag var omåttligt stolt 
över Calle när han hoppade, sprang och följde mig som om han aldrig gjort annat. 
Vi fick verkligen blodad tand och kommer absolut att fortsätta med agility! 
 
 
 

 
 
Bildtext: Catharina med sin Sally och Sophies Calle. Två olika typer av samma ras.  
 
 
 


